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Pesquisa, tecnologia e estética abrem novos caminhos

para a odontologia

Número de empresas de produtos para odontologia

cresceu 200% nos últimos 10 anos. Odontologia digital

é um dos segmentos mais promissores.
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A odontologia é uma das especialidades que vem

ganhando cada vez mais a atenção dos profissionais da

saúde, da população e do mercado. Seja por

reconhecer a importância do dentista para os cuidados

dos pacientes como um todo ou pelo aumento de

interesse com a estética, novas possibilidades vêm

surgindo para aqueles que desejam atuar além das

clínicas tradicionais. Estimativas do Conselho Federal

de Odontologia (CFO) apontam para um faturamento

de 38 bilhões de reais ao ano.

O avanço da tecnologia também impulsionou esse

movimento. O diagnóstico e tratamento de doenças

relacionadas à saúde bucal ganhou grandes aliados,

como aparelhos scanners e impressoras 3D . Da

mesma forma, a utilização desses equipamentos

também contribui para facilitar a vida de pacientes.

As mídias sociais, com foco no compartilhamento de

fotos e vídeos, tornaram a odontologia estética um dos

carros-chefes para novos profissionais. Aliado a uma

característica própria do Brasil, preocupado com a

aparência do sorriso, coisa que outras culturas e regiões

pelo mundo não investem tanto, a atuação dos

profissionais nessa área tem crescido cada vez mais.

O país, que sempre foi referência na profissão e possui

mais de 380 mil cirurgiões-dentistas, observa uma

mudança ocorrendo na odontologia de forma geral.

Novos rumos no cenário de pesquisas e inovações ,

mostrando o porquê da área estar se atualizando e

servindo, muitas vezes, de referência para

especialidades médicas, têm contribuído com a saúde

da população.

Odontologia digital

Grande parte dos avanços da odontologia veio com a

expansão do uso da tecnologia para a saúde. Assim

como em outras áreas, a digitalização do setor permitiu

que as ferramentas colaborassem com o diagnóstico e o

tratamento, tanto para uma atuação mais efetiva dos

dentistas, quanto para um cuidado melhor com os

pacientes, com técnicas menos invasivas e dolorosas.
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As principais vertentes estão em softwares para

planejamentos de cirurgias e simulação de

procedimentos estéticos, impressoras 3D de moldes e

dentaduras, scanners intraorais e aparelhos dentais.

Essas soluções têm revolucionado o segmento, de

acordo com Newton Sesma, professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) e

coordenador do Mestrado em Odontologia Digital da

Faculdade São Leopoldo Mandic.

'O empreendedorismo evoluiu porque, ligado a esses

equipamentos, tem toda uma série de materiais que vão

ser necessários para serem usados em conjunto.

Cresce por todos os lados. A odontologia crescendo

com as tecnologias digitais, cresce todo o mercado em

torno dele', afirma o dentista. O Brasil conta com 763

empresas que comercializam ou produzem materiais

odontológicos registradas no CFO. Do total, 572 foram

cadastradas nos últimos 10 anos.

Com essas novas possibilidades, surge a demanda da

atualização. Além dos cursos especialização e mestrado

disponíveis para profissionais que já atuam no mercado,

algumas instituições de ensino já se movimentam para

atualizar as disciplinas. A Faculdade de Odontologia da

USP propõe para 2023 uma nova grade curricular, que

inclui a cadeira de Odontologia Digital. A última

reestruturação havia sido feita em 2010.

'Mas o aluno que está na graduação também precisa

receber essa informação de forma organizada e

coerente para não cair no mercado, se formar sem a

informação e ficar à mercê de informações vindas de

empresas, que nem sempre são organizadas e sem

viés', defende Sesma.

Ele acredita que um ponto a ser discutido é o acesso.

Por mais que toda tecnologia que venha a agregar o

tratamento seja bem-vinda, é preciso estudar e

desenvolver formas para que sejam utilizadas por

grande parte da população, indo além do setor privado.

Ele usa como exemplos as dentaduras feitas por

impressoras 3D e o potencial que teria para ajudar a

população.

Com o avanço contínuo, novos produtos e ferramentas

devem chegar ao mercado da odontologia nos próximos

anos. O professor acredita que a próxima fronteira a ser

ultrapassada é o chamado 'paciente 4D'. Através de

programas de computadores, não só a imagem estática

da arcada dentária de um paciente é reproduzida, mas

toda a movimentação feita ao sorrir e ao mastigar.

'O movimento do sorriso e todo movimento que o lábio

faz é importante para planejar correções estéticas, e

também os movimentos de mastigação e fala. Eles vão

ser reproduzidos em tempo real, copiando exatamente o

que o paciente faz. Vamos ter o que chamamos de

paciente 4D, um paciente virtual que está todo no

computador, com fotos, raio-x e movimentos, como se

fosse uma animação de cinema. Estamos muito

próximos de chegar a isso', vislumbra Sesma.

Pesquisa

O Brasil é referência não só na parte clínica da

odontologia, mas também no ensino e na pesquisa. Se

no passado a exportação de profissionais era uma das

principais características, hoje as universidades

entraram no radar pelos estudos publicados. De acordo

com o Scimago Institutions Rankings, o país ocupa as

três primeiras posições em pesquisas de odontologia,

com a USP, Universidade Estadual Paulista (Unesp) e

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

'O dentista era um cara muito executor, um técnico.

Aprendia a identificar, fazer o preparo e a técnica. Aí

começaram os questionamentos, a ciência, e hoje toda

universidade séria tem grupos de iniciação científica.

Passou a se ter desde o primeiro ano a preocupação

com evidências científicas', explica João Paulo

Tanganeli, PhD em odontologia e especialista em DTM

Dor Orofacial.

Entendendo a importância da atualização, das

pesquisas científicas e da evolução da odontologia

como um todo, o Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP) instituiu, por exemplo, um
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Grupo de Trabalho para analisar os estudos que

comprovem a utilização de canabinóides, assim como

trabalhar junto a agência reguladora e o conselho para

regulamentar a indicação médica e de ensino sobre o

tema. O Grupo é liderado por Tanganeli.

'Temos a preocupação de ter surgido como panaceia,

da cannabis medicinal servir para tudo e resolve

qualquer problema, e não é bem assim. Estamos

preocupados também com quem está dando cursos, e

entra a questão ética e de responsabilidade. E a ciência

está começando a apontar em que situações usamos,

especificamente para quais patologias tem evidências

ou vamos começar a buscar isso', aponta o dentista.

Segundo o especialista, evidências preliminares

mostram efetividade do uso de canabinóides na

odontologia para o tratamento de DTM (Disfunção

Temporomandibular) e bruxismo, e também como

potencial cicatrizante e anti-inflamatório. No entanto,

ainda é preciso mais estudos para cravar a sua eficácia.

Saúde e estética

As evoluções de pesquisa e tecnologia foram

importantes para o trabalho dos dentistas em benefícios

dos pacientes, mas também em aumentar as

possibilidades de mercado. No entanto, a percepção da

população com a saúde foi importante para se ampliar

os atendimentos e investimentos na área. Isso refletiu

no número de beneficiários em planos odontológicos ,

que cresceu 76% em 10 anos, de acordo com dados da

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) .

Em razão das mídias sociais e a busca por um padrão

estético, a imagem se torna cada vez mais importante

para os brasileiros, o que fez as facetas dentárias,

lentes de contatos e clareamentos se tornarem cada vez

mais populares. No entanto, os dentistas também

podem realizar outros procedimentos estéticos

cirúrgicos, como harmonização facial, regulamentados

pelo Conselho Federal de Odontologia em 2020.

'A questão da estética também é muito cultural. Na

América Latina e nos Estados Unidos há uma atenção

enorme, e a Europa não tem tanto essa preocupação. O

lado saúde tem mudado bastante. Mesmo o diálogo

com médicos e fisioterapeutas mudou bastante, nos

últimos anos temos uma outra valorização', avalia

Tanganeli.

A percepção de que os cuidados com a saúde dos

pacientes vão além do médico tem ganhado cada vez

mais espaço. Essa visão multidisciplinar tem valorizado

cada vez mais outros profissionais, como dentistas,

fisioterapeutas e enfermeiros, propiciando um cuidado

mais integral.

'Hoje no Brasil muitos hospitais e Unidades de Terapia

Intensiva (UTI) já têm a figura do dentista dentro do

ambiente médico. Alguém tem que estar olhando a boca

desse paciente também quando ele está internado. Não

adianta apenas medir a temperatura e ver o exame de

sangue. Às vezes ele tem um problema que não é a

boca, mas se ninguém olhar ele pode ter uma

complicação absurda, porque tinha uma infecção e

estava escondida', aponta Alberto Blay, implantodontista

e membro do conselho do Hospital Israelita Albert

Einstein.

Inovação na prática

Blay também é CEO da Plenum, empresa brasileira de

inovação que fabrica implantes impressos 3D e

materiais regenerativos sintéticos, como membranas e

enxertos. Com 3 mil clientes e mais de 50 patentes

registradas, a companhia tem buscado produzir novas

tecnologias com o que de mais avançado há no

mercado.

'Brincamos que a Plenum é a Tesla dos implantes. Não

fizemos um carro novo, mas fizemos um carro diferente.

No nosso caso, um implante que tem um conceito e

características diferentes. Não inventamos o titânio de

novo', explica o CEO. Os implantes são produzidos em

uma impressão 3D com pó de titânio, um dos materiais

mais recomendados para esse uso, devido a sua

resistência e adequação ao organismo.
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O implantodontista explica que a forma que os

elementos são impressos contribuem com a aderência

na região bucal. Por ter um aspecto mais poroso,

permite que as células se aglutinem melhor, ao contrário

de superfícies lisas. Consequentemente, promete uma

maior estabilidade e duração, diminuindo o risco de

rejeição e complicações. A impressão de ossos 3D está

em processo de regulamentação.

Por ser uma parte do corpo complexa, onde se tem

diferentes tecidos, estruturas, bactérias e contato

externo, os avanços obtidos para os cuidados bucais

também podem, no futuro, serem utilizados em outras

regiões do corpo.

'Hoje eu consigo aperfeiçoar os produtos que fizemos e

cada vez criando melhorias, mas também esses

mesmos produtos, das formas que a gente fez, o

cuidado, a ciência que está por trás e toda

biocompatibilidade, estamos começando aplicar e

estudar em outras áreas que não na odontologia.

Porque na realidade, osso é osso no corpo inteiro. Se

regenero tecidos moles na cavidade bucal, por que não

outros?', questiona Blay, que aponta alguns dos campos

de expansão da empresa.

O CEO explica que toda inovação na odontologia

também possibilitou que, além do dentista poder

empreender em tecnologia, há espaço para ele

trabalhar em empresas que atuam no ramo. Áreas de

regulamentação, pesquisa, desenvolvimento e

educação dos consumidores, são alguns dos novos

caminhos da odontologia. 'Ele tem um leque de opções,

a não ser que ele tenha o sonho de ter uma clínica',

conclui.

TAGS

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Dia Mundial do Coração

Clique aqui para abrir a imagem

Saúde bucal tem reflexo direto na saúde do coração

O dia 29 de setembro é dedicado a um órgão vital: o

coração. Estudos mostram que a má saúde bucal reflete

não apenas nos dentes, mas também na saúde do

corpo todo. Entre as doenças relacionadas à saúde da

boca, destacam-se as cardíacas. Isso acontece porque

as pessoas com cardiopatia têm de duas a três vezes

mais problemas periodontais em comparação àquelas

que não têm doença coronariana.

Frente a esse dado, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) alerta para a

importância dos cuidados com a saúde bucal para

manutenção da saúde geral e, sobretudo, do coração.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Estomatologia e

Prótese Bucomaxilofacial e secretário da Câmara

Técnica de Estomatologia do CROSP, Dr. José Divaldo

Prado, reforça a ideia de que na data em que se

comemora o Dia Mundial do Coração existe o dever, por

parte da classe Odontológica, de manifestar-se, não

como protagonista, mas como um importante sujeito dos

fatores relacionados entre a saúde bucal e a saúde do

coração, uma vez que tanto a Academia Americana de

Cardiologia como o Incor-SP apresentam números

alarmantes: entre 40% e 45% das cardiopatias estão

relacionadas à saúde da boca.

"Devemos lembrar que habitam a boca perto de 50

bilhões de bactérias de aproximadamente 700 tipos,

muitas das quais, via corrente sanguínea, se alojam nas

paredes dos vasos sanguíneos, na parede interna do

coração e válvulas cardíacas, podendo provocar

endocardites, aterosclerose, arritmias, AVC e infarto do

miocárdio'.

As doenças cardiovasculares continuam sendo a causa

de morte número um no mundo, resultando em 18,6

milhões de mortes por ano. Os motivos são variados:

desde tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade,

até poluição do ar e condições menos comuns, como

doença de Chagas e amiloidose cardíaca.

No Brasil, cerca de 14 milhões de brasileiros têm

alguma doença cardiovascular, sendo que pelo menos

400 mil morrem por ano em decorrência dessas

enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as

mortes no país.

Dr. José Divaldo explica que o processo das

cardiopatias ocorre por meio da entrada das bactérias

na corrente sanguínea. Essas bactérias são levadas

pelo sangue pelas veias até os sítios onde se instalam e

provocam as complicações descritas acima. 'Falando

especificamente da saúde bucal relacionada à saúde do

coração, estamos tratando de doença gengival e

periodontal, as quais clinicamente manifestam-se com

inflamações, sangramento, perda de suporte ósseo,

mobilidade dental e consequente perda do dente. Ainda

dentro do aspecto clínico, mesmo que haja pouco

sangramento a doença pode estar instalada e participar

desta cascata de eventos nocivos à boca e ao coração'.

Diagnóstico e prevenção

De acordo com o especialista, o diagnóstico dos
8
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problemas gengivais/periodontais deve ser feito pelo

Cirurgião-Dentista de forma criteriosa e sistemática,

tratando e prevenindo tanto a perda dos dentes como

também a evolução do quadro para as cardiopatias.

'Além do diagnóstico clínico, o exame hematológico de

PCR indica também possível inflamação dos vasos

sanguíneos'.

Portanto, para manter a boa saúde do coração, o

Cirurgião-Dentista ressalta que é imprescindível cuidar

da saúde bucal. A prevenção, segundo ele, é feita por

meio de exames clínicos, dos tratamentos periodontais,

das raspagens de tártaros e eliminação de placas

bacterianas, bem como das orientações de como se

fazer a escovação correta dos dentes, inclusive no

dorso lingual e uso correto do fio dental. A orientação

deve se estender inclusive à escolha da escova, pois

aquelas com cerdas macias são mais eficientes.

Além disso, Dr. José Divaldo destaca a importância das

visitas a cada seis meses ao Cirurgião-Dentista como

prevenção da saúde bucal e cardiológica.

O papel do Cirurgião-Dentista

Quanto às orientações por parte dos profissionais, ele

aponta que é fundamental que a classe odontológica,

responsável pela saúde bucal e dental, fomente o

conhecimento para a sociedade em geral, no sentido de

esclarecimento e tratamento quando necessário,

contribuindo assim, para diminuir os números

alarmantes das estatísticas relacionados às mortes por

cardiopatias.

'Para comemorarmos o Dia Mundial do Coração de

maneira mais saudável, é fundamental ressaltar que,

para além do cuidado com a saúde bucal, o cuidado

integral com a saúde do coração requer também outras

medidas, como evitar o cigarro, priorizar a alimentação

saudável, controlar o colesterol, reduzir o estresse na

rotina diária, reservar tempo para o lazer e praticar

atividade física regularmente'.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com cerca de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Pacientes com câncer devem ir no dentista antes de Iniciar o tratamento.

Entenda os Motivos

Clique aqui para abrir a imagem

Enquanto a quimioterapia auxilia no tratamento do

câncer, ela pode causar outros efeitos em seu corpo,

chamados efeitos colaterais. Alguns desses efeitos

afetam a boca e pode fazer com que o tratamento

atrase, ou seja interrompido.

A cirurgiã-dentista, periodontista e especialista em

saúde bucal Dra. Bruna Conde menciona que, em

primeiro lugar, as bactérias da boca e feridas pré-

existentes podem representar um risco para quem vai

começar o tratamento contra o câncer. Por isso, a visão

do especialista é importante para orientar e prevenir

complicações. 'Para ajudar a evitar problemas graves,

consulte um dentista pelo menos duas semanas antes

de iniciar a quimioterapia.' alerta Bruna Conde.

Por que devo procurar um dentista?

A toxicidade de alguns medicamentos do tratamento

oncológico, pode afetar a mucosa oral, causando

inflamações e feridas dolorosas semelhantes a aftas, as

chamadas mucosites, que podem ser prevenidas e

tratadas com a laserterapia de baixa intensidade.

'Se você consultar um dentista antes do início da

quimioterapia, isto o ajudará a prevenir problemas

graves em sua boca. Os efeitos bucais geralmente

acontecem quando a boca não está saudável antes do

início da quimioterapia.' destaca a Dra. Bruna.

Existe uma proteína chamada anexina A1. Essa

proteína estimula o crescimento do câncer. A bactéria

Fusobacterium Nucleatum, do grupo de bactérias da

boca, age aumentando a produção de anexina A1 e

atrai mais bactérias para a região.

'Para resolver essa questão, o tratamento completo para

saúde bucal é uma das formas de se diminuir a

população do agente Fusobacterium Nucleatum. Dentre

as bactérias da boca, é uma das principais responsáveis

por essa condição.' ressalta a periodontista Bruna

Conde.

Para o caso de doenças periodontais, a raspagem e

alisamento radicular combinados com instrução de

higiene e controle de hábitos são o melhor caminho.

Se possível, assim que a doença for diagnosticada,

antes mesmo de iniciar as sessões de quimioterapia e

radioterapia, é indicado fazer o check up com um

dentista.

'O cirurgião dentista poderá verificar se não há

infecções e lesões em andamento que podem ser

perigosas para o paciente que estará com imunidade

reduzida devido aos medicamentos e ao tratamento

contra o câncer. Dependendo do que for detectado nos

dentes e na gengiva, o tratamento do câncer pode

sofrer interferências. Por esse motivo vale ressaltar a

importância do acompanhamento odontológico em

sinergia com o tratamento oncológico.' finaliza a Dra.

Bruna Conde.
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Mais Sobre Bruna Conde:

Dra. Bruna Conde - Dentista Antenada:

Cirurgiã Dentista.

CRO SP 102038

'Sou uma dentista antenada e busco estar ligada em

tudo o que faz bem para a nossa saúde.'

Há mais de 10 anos de formada, mais de 7000 sorrisos

realizados, Dra. Bruna Conde é especialista e em

frequente atualização. Realiza pessoalmente todos os

tratamentos listados em seu consultório através de

protocolos baseados em evidência clínica e científica

através do largo convívio social de pacientes, mestres

renomados e profissionais da área da saúde que visam

o tratamento multidisciplinar. Conhecida por ter uma

postura humana, detalhista, visão do paciente como um

todo, acolhedora com humor e risada única.

Assessoria

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos de

Interesse - Odontológico, Assuntos de Interesse - Saúde

Bucal, CROSP - CRO-SP
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Dia Mundial do Coração
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30/09/2022 às 09h42min - Atualizada em 30/09/2022 às
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Dia Mundial do Coração

Redação

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo -

CROSP

O dia 29 de setembro é dedicado a um órgão vital: o

coração. Estudos mostram que a má saúde bucal reflete

não apenas nos dentes, mas também na saúde do

corpo todo. Entre as doenças relacionadas à saúde da

boca, destacam-se as cardíacas. Isso acontece porque

as pessoas com cardiopatia têm de duas a três vezes

mais problemas periodontais em comparação àquelas

que não têm doença coronariana.

Frente a esse dado, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) alerta para a

importância dos cuidados com a saúde bucal para

manutenção da saúde geral e, sobretudo, do coração.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Estomatologia e

Prótese Bucomaxilofacial e secretário da Câmara

Técnica de Estomatologia do CROSP, Dr. José Divaldo

Prado, reforça a ideia de que na data em que se

comemora o Dia Mundial do Coração existe o dever, por

parte da classe Odontológica, de manifestar-se, não

como protagonista, mas como um importante sujeito dos

fatores relacionados entre a saúde bucal e a saúde do

coração, uma vez que tanto a Academia Americana de

Cardiologia como o Incor-SP apresentam números

alarmantes: entre 40% e 45% das cardiopatias estão

relacionadas à saúde da boca.

'Devemos lembrar que habitam a boca perto de 50

bilhões de bactérias de aproximadamente 700 tipos,

muitas das quais, via corrente sanguínea, se alojam nas

paredes dos vasos sanguíneos, na parede interna do

coração e válvulas cardíacas, podendo provocar

endocardites, aterosclerose, arritmias, AVC e infarto do

miocárdio'.

As doenças cardiovasculares continuam sendo a causa

de morte número um no mundo, resultando em 18,6

milhões de mortes por ano. Os motivos são variados:

desde tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade,

até poluição do ar e condições menos comuns, como

doença de Chagas e amiloidose cardíaca.

No Brasil, cerca de 14 milhões de brasileiros têm

alguma doença cardiovascular, sendo que pelo menos

400 mil morrem por ano em decorrência dessas

enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as

mortes no país.

Dr. José Divaldo explica que o processo das

cardiopatias ocorre por meio da entrada das bactérias

na corrente sanguínea. Essas bactérias são levadas

pelo sangue pelas veias até os sítios onde se instalam e

provocam as complicações descritas acima. 'Falando

especificamente da saúde bucal relacionada à saúde do

coração, estamos tratando de doença gengival e

periodontal, as quais clinicamente manifestam-se com

inflamações, sangramento, perda de suporte ósseo,
12
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mobilidade dental e consequente perda do dente. Ainda

dentro do aspecto clínico, mesmo que haja pouco

sangramento a doença pode estar instalada e participar

desta cascata de eventos nocivos à boca e ao coração'.

Diagnóstico e prevenção

De acordo com o especialista, o diagnóstico dos

problemas gengivais/periodontais deve ser feito pelo

Cirurgião-Dentista de forma criteriosa e sistemática,

tratando e prevenindo tanto a perda dos dentes como

também a evolução do quadro para as cardiopatias.

'Além do diagnóstico clínico, o exame hematológico de

PCR indica também possível inflamação dos vasos

sanguíneos'.

Portanto, para manter a boa saúde do coração, o

Cirurgião-Dentista ressalta que é imprescindível cuidar

da saúde bucal. A prevenção, segundo ele, é feita por

meio de exames clínicos, dos tratamentos periodontais,

das raspagens de tártaros e eliminação de placas

bacterianas, bem como das orientações de como se

fazer a escovação correta dos dentes, inclusive no

dorso lingual e uso correto do fio dental. A orientação

deve se estender inclusive à escolha da escova, pois

aquelas com cerdas macias são mais eficientes.

Além disso, Dr. José Divaldo destaca a importância das

visitas a cada seis meses ao Cirurgião-Dentista como

prevenção da saúde bucal e cardiológica.

O papel do Cirurgião-Dentista

Quanto às orientações por parte dos profissionais, ele

aponta que é fundamental que a classe odontológica,

responsável pela saúde bucal e dental, fomente o

conhecimento para a sociedade em geral, no sentido de

esclarecimento e tratamento quando necessário,

contribuindo assim, para diminuir os números

alarmantes das estatísticas relacionados às mortes por

cardiopatias.

'Para comemorarmos o Dia Mundial do Coração de

maneira mais saudável, é fundamental ressaltar que,

para além do cuidado com a saúde bucal, o cuidado

integral com a saúde do coração requer também outras

medidas, como evitar o cigarro, priorizar a alimentação

saudável, controlar o colesterol, reduzir o estresse na

rotina diária, reservar tempo para o lazer e praticar

atividade física regularmente'.

Link

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Nota de falecimento

Clique aqui para abrir a imagem

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do

Prof. Dr. Flavio Vellini Ferreira, associado remido da

APCD.

Vellini foi Professor da EAP (Escola de Aperfeiçoamento

da APCD), em 1958, Presidente do Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (Crosp), Professor Livre

Docente da USP, Diretor da Universidade Cidade de

São Paulo, Professor Titular da Universidade Santo

Amaro e Diretor Presidente do Instituto Vellini.

Seu legado científico, imortalizado em livros didáticos,

ajudou a formar várias gerações de Ortodontistas no

Brasil e no exterior. Mais do que uma carreira ilustre,

Prof. Vellini deixou inúmeros amigos, além de uma

família unida e amorosa.

O velório acontecerá hoje (quarta-feira, 28 de

setembro), no Funeral Home - Sala Roma (Rua: São

Carlos do Pinhal, 376 - Bela vista), das 13h às 16h.

A APCD deixa os mais sinceros sentimentos de

solidariedade à família e amigos.

Diretoria da APCD

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo

14

http://m.knew.in/n/PdlJo6BTQ4ZANtolzMK3O7qjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/09/28/70406718/70406718_site.jpg


Veículo: Euro Contabilidade Estado:

Data: 28/09/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Dentista pode atestar falta ao trabalho?

Clique aqui para abrir a imagem

O atestado médico é utilizado para justificar a falta ao

trabalho e evitar que o empregado sofra desconto em

seu pagamento. Mas e quando o profissional que assina

o atestado é um cirurgião dentista? A empresa deve

ou não aceitar?

A IOB esclarece que o dentista pode atestar a ausência

do trabalhador, mas alerta para as regras.

A lei determina que o cirurgião dentista pode atestar

enfermidades apenas no seu ramo de atividade

profissional. Ou seja, ele pode emitir atestado apenas

para questões relacionadas à odontologia. Por

exemplo, se o trabalhador fraturou o tornozelo, ele deve

apresentar o atestado do médico e não do dentista.

Para ser válido, o atestado do dentista precisa conter,

além de outros elementos:

- Assinatura e, carimbo ou número de registro no CRO

(Conselho Regional de Odontologia);

- Dados legíveis;

- Tempo de repouso necessário para recuperação;

- Diagnóstico, nos casos permitidos.

Vale ressalvar que para qualquer tipo de atestado,

médico ou odontológico, a privacidade do trabalhador

deve ser preservada e que o diagnóstico, codificado ou

não, só pode constar no atestado se o paciente

autorizar. As exceções são a justa causa para a

informação ou quando a lei exigir.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) também

possibilita ao cirurgião dentista emitir o atestado on

line, por meio de assinatura eletrônica/certificado digital

emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira (ICP-Brasil).

O prazo para apresentação do documento não está

especificado na legislação, com isso, cabe à empresa

defini-lo, seja por meio de um regulamento interno ou

documento coletivo de trabalho.

Outro ponto relevante é sobre a frequência de

apresentação. Se o trabalhador apresentar vários

atestados relativos ao mesmo problema bucal, cada um

com período inferior a 15 dias, a empresa pode somar

os períodos. Sendo ela responsável pelo pagamento

dos 15 primeiros dias e os demais ficam a cargo do

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio do

auxílio por incapacidade temporária.

'As regras para o atestado do dentista são similares as

do atestado do médico. O empregador deve aceitar,

mas o documento tem que seguir o que determina a lei.

Mesmo sendo um documento que faz parte da rotina

das empresas, vale ficar atento ao seu recebimento

porque o desconto indevido no salário do trabalhador

está entre as principais causas de ações trabalhistas',

afirma Mariza Machado, consultora trabalhista da IOB.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -
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Dentista, Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos

de Interesse - Odontológico
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Como a higiene bucal influencia na longevidade?

Clique aqui para abrir a imagem

Escovar os dentes três vezes ao dia, após as refeições,

passar fio dental e usar enxaguante bucal faz parte de

uma rotina de limpeza da boca. 'A higiene bucal é um

hábito que deve começar ainda cedo, a partir dos 6

meses de idade', explica a cirurgiã-dentista Brenda

Romeu.

A boca é a principal porta de substâncias para dentro do

corpo e a imunidade local pode contribuir para a defesa

contra fungos, protozoários, bactérias e vírus. Isso não

quer dizer, porém, que a cavidade bucal é isenta de

micro-organismos. Mas o equilíbrio no ambiente é

fundamental para garantir um bom funcionamento do

corpo.

'A boca pode ser a origem de muitas doenças que se

espalham para o resto do organismo', afirma a dentista.

'Da mesma forma, podem surgir lesões na boca e na

gengiva, causadas por enfermidades em outra parte do

corpo', completa. O câncer de boca, por exemplo, atinge

cerca de cinco mil brasileiros por ano, segundo o

Instituto Nacional do Câncer (INC).

Saúde bucal e expectativa de vida

Escovar os dentes é um hábito que deve ser adotado

desde a infância. (Fonte: Pixabay/Jenny

Friderich/Reprodução)

A fragilidade oral contribui para diminuir funções

mentais e físicas, destaca um estudo de cientistas

japoneses. Os pesquisados defendem que a

longevidade está associada à manutenção dos dentes e

sugere que a diminuição na função oral resultado de

envelhecimento está ligada à disfunção e o risco de

mortalidade.

O estudo revisou os principais estudos clínicos sobre as

relações do número de dentes, próteses, oclusão e

função oral com a longevidade para subsidiar estudos

futuros sobre a função oral no Japão, uma sociedade

cuja expectativa média de vida é de 81,64 anos para

homens e 87,74 anos para mulheres.

Os estudiosos concluíram que apenas o número de

dentes, mas outros índices de saúde bucal, como boa

alimentação e manutenção do estado nutricional,

contribuem para prolongar a vida saudável das pessoas.

Como cuidar da higiene da boca para viver mais?

Visita regular ao dentista garante o acompanhamento

da saúde bucal. (Fonte: Pixabay/Reto

Gerber/Reprodução)

Visita regular ao dentista garante o acompanhamento

da saúde bucal. (Fonte: Pixabay/Reto

Gerber/Reprodução)

Cuidar da higiene bucal é simples, mas precisa de

hábito e disciplina. Depois de incorporado à rotina, a

limpeza da boca e a manutenção, além de um belo

sorriso, pode garantir mais alguns anos de vida. Por

isso, fique atento às dicas da dentista:

Evite alimentos que estragam o esmalte dos dentes;
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Escove os dentes por, no mínimo, dois minutos;

A língua também deve ser escovada;

Use fio dental uma vez por dia;

Troque de escova de dente a cada três meses;

Pasta de dente é com flúor e cálcio;

Aguarde 30 minutos após as refeições para escovar;

Durma sempre com a boca limpa;

Visite seu dentista a cada seis meses.

Sempre que aparecerem lesões, cáries, dores, um

profissional odontológico e/ou médico deve ser

consultado. Isso vai garantir que o problema não se

agrave e também permitir uma maior longevidade.

Fonte: Mega Curioso

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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INSS inclui doenças entre as que pagam benefício sem carências

Clique aqui para abrir a imagem

INSS inclui doenças entre as que pagam benefício sem

carências A partir da próxima segunda-feira (3),

acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo

cirúrgico passam a integrar o rol das enfermidades que

dão benefício mesmo sem que o segurado tenha feito o

pagamento mínimo de 12 contribuições.

O (Instituto Nacional do Seguro Social) ampliou a lista

de doenças que dão direito ao auxílio por incapacidade

temporária (antigo auxílio-doença) e à aposentadoria

por invalidez - também chamada de benefício por

incapacidade permanente - sem que seja necessário

cumprir a carência mínima de 12 meses de

contribuições para ter o benefício.

A partir da próxima segunda-feira (3), acidente vascular

encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico passam a

integrar o rol das enfermidades que dão benefício

mesmo sem que o segurado tenha feito o pagamento

mínimo de 12 contribuições.

Confira, abaixo, a lista das doenças que dispensam a

exigência de carência para a concessão dos benefícios

auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por

incapacidade permanente aos segurados:

tuberculose ativa;

hanseníase;

transtorno mental grave, desde que esteja cursando

com alienação mental;

neoplasia maligna;

cegueira;

paralisia irreversível e incapacitante;

cardiopatia grave;

doença de Parkinson;

espondilite anquilosante;

nefropatia grave;

estado avançado da doença de Paget (osteíte

deformante);

síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids);

contaminação por radiação, com base em conclusão da

medicina especializada;

hepatopatia grave;

esclerose múltipla;

acidente vascular encefálico (agudo); e

abdome agudo cirúrgico.

Com isso, o trabalhador que for acometido por qualquer

uma destas doenças pode ter o benefício por

incapacidade desde que apresente laudo médico que

comprove a doença, assim como atestado de
19
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afastamento e receituário.

Como dar entrada nos benefícios

O auxílio-doença, que passou a se chamar benefício por

incapacidade temporária, é pago para pessoas que

estejam incapazes de trabalhar por mais de 15 dias de

forma provisória e não permanente, ou seja, com prazo

certo de recuperação.

Já o benefício por invalidez é dado aos trabalhadores

que fiquem permanentemente incapacitados para o

trabalho, impedindo de exercer suas funções.

Para fazer o pedido, o segurado deve entrar em contato

por meio do site Meu INSS, pelo aplicativo Meu ,

disponível para Android e iOS, ou centrais de

atendimento 135 para realizar o agendamento com a

perícia médica.

Será agendado dia, horário e localidade. No dia da

consulta é preciso levar todos os laudos, exames,

atestados e guias médicas para compor a comprovação

da doença que será avaliada pelo perito.

Desde o início de agosto, no entanto, é possível entrar

com o pedido de benefício por incapacidade temporária

(antigo auxílio-doença) sem a necessidade de passar

por perícia. A opção está liberada nas localidades em

que o tempo de espera para a realização da perícia seja

maior que 30 dias.

Quem já tem perícia agendada e quiser trocar o pedido

para análise documental pode solicitar o 'Auxílio por

incapacidade temporária - Análise Documental - AIT'

pelo Isso cancelará a perícia agendada, mas a data de

entrada do requerimento inicial será mantida.

É importante lembrar que a concessão do benefício não

será automática. O atestado médico e os documentos

complementares comprobatórios da doença serão

submetidos à Perícia Médica Federal, que realizará a

análise dos documentos.

Sobre a documentação médica

O documento deve estar legível e sem rasuras;

Ser emitido há menos de 30 dias da Data de Entrada do

Requerimento (DER);

Deve ainda conter:

nome completo do requerente;

data de início do repouso e o prazo estimado

necessário;

assinatura do profissional emitente e carimbo de

identificação, com registro do Conselho de Classe

(Conselho Regional de Medicina - CRM, Conselho

Regional de Odontologia - CRO ou Registro do

Ministério da Saúde - RMS), que poderão ser

eletrônicos ou digitais, desde que respeitados os

parâmetros estabelecidos pela legislação vigente; e

informações sobre a doença ou Classificação

Internacional de Doenças (CID). Fonte: G1

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontologia
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Secretaria de Saúde apresenta Relatório de Gestão do 2º Quadrimestre de

2022

Clique aqui para abrir a imagem

O secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano,

apresentou, nesta quinta-feira (29), em audiência

pública na Câmara de Vereadores de Campos, o

Relatório de Gestão do 2º Quadrimestre de 2022,

detalhando as ações realizadas e os recursos

empregados pela pasta entre os meses de maio a

agosto. Na oportunidade, foram apresentados dados

referentes a todos os setores da secretaria, como parte

financeira, produção e unidades de saúde.

A audiência foi convocada pelo presidente da Câmara, o

vereador Fábio Ribeiro. A apresentação é obrigatória,

segundo dispõe a Lei Complementar Federal nº 141, de

janeiro de 2012 e Portaria de Consolidação nº 001, de

28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

Além de Fábio Ribeiro, participou da audiência o

vereador Marcione da Farmácia, que é o presidente da

Comissão de Saúde da Casa Legislativa. Os

parlamentares reconheceram os avanços na área da

Saúde durante o governo Wladimir Garotinho. 'Os

avanços são nítidos', disse Fábio.

Na apresentação, Paulo Hirano informou que a receita

de custeio no período foi de R$ 327.350.663,02, entre

recursos federais, estaduais e rendimentos. Já a receita

de investimentos alcançou a marca de R$ 7.377.137,12.

No detalhamento de aplicação de recursos, o valor total

de despesa foi de R$ 319.334.742,14, sendo destinado

a pagamento de pessoal e encargos, e R$

108.309.622,58 a contratualização.

'O gasto com pessoal é o maior que se tem em relação

aos custos com a Saúde. Nesse sentido, temos a

contratualização, já que nosso município faz parte do

que chamamos de gestão plena. Temos as nossas

unidades de saúde e as unidades contratualizadas, que

são os grandes hospitais, clínicas, laboratórios e

associações e, dentro dessa contratualização, os

esforços são grandes para que o município e a

secretaria estejam em conformidade com a legislação',

esclareceu Hirano.

Também foram explanadas as ações executadas pelo

Departamento de Vigilância Sanitária (VISA),

Departamento de Odontologia, Centro de Controle de

Zoonoses (CCZ), Serviço de Assistência Domiciliar

(SAD), Gerência de Saúde Mental, dentre outros.

'Em virtude do gigantismo que é a Saúde de Campos,

cidade polo e referência para toda a Região Norte

Fluminense, os recursos aplicados são pesados e

significativos', ressaltou Hirano, informando que esses

recursos são blocos de financiamentos provenientes da

Atenção Básica, média e alta complexidade, Vigilância

em Saúde, assistência farmacêutica, Covid-19, gestão

do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros

recursos extras.

O secretário de Saúde lembrou ainda que, por meio de

ações implementadas pela atual gestão, como os

Mutirões da Saúde, a população está sendo atendida

com mais agilidade. Além dos mutirões, Hirano
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destacou os avanços e as grandes conquistas do

governo, como a criação da Clínica da Criança, as

obras de reforma e ampliação do Hospital Geral de

Guarus (HGG) e aquisição de equipamentos de ponta

para os Hospitais Ferreira Machado (HFM) e São José

(HSJ), na Baixada Campista.

'Encontramos um HGG em uma situação extremamente

crítica com risco, inclusive, de ser fechado. Depois de

vários estudos decidimos avançar na reforma da

unidade. Já inauguramos o primeiro bloco (Nova

Emergência) que foi entregue à população com todo

aparato em termos estrutural e de equipamentos

modernos para uma assistência de qualidade'.

Durante a audiência, o médico infectologista Rodrigo

Carneiro, subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e

Promoção da Saúde (Subpav), da Secretaria de Saúde,

apresentou a produção da Atenção Primária, chamando

a atenção para o aumento do número de usuários do

SUS, a partir do cadastramento. 'Quando a atual gestão

assumiu o governo, tínhamos 42 mil cidadãos

cadastrados e hoje já são 200 mil'.

No que tange às ações da Fundação Municipal de

Saúde (FMS), o presidente da FMS, neurocirurgião

Arthur Borges, falou dos avanços que vêm sendo feitos

nos três grandes hospitais de Campos (HGG, HFM e

São José). 'Hoje (29) completa 425 dias sem pacientes

nos corredores do Ferreira Machado e isso é uma

conquista significativa'.

Fonte: Secom
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Planos odontológicos batem recorde de beneficiários e ultrapassam os 30

milhões

Clique aqui para abrir a imagem

ANS confirma 30 milhões de vidas seguradas. Todos os

estados apresentaram crescimento na adesão, seja na

modalidade individual ou empresarial.

O Brasil acaba de chegar a 30.102.288 de beneficiários

em planos odontológicos. Os dados são da Agência

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e confirmam

uma tendência: os brasileiros estão cada dia mais

preocupados com sua saúde bucal.

Somente no último ano, 2.399.559 pessoas aderiram à

essa modalidade de cobertura, um crescimento de

8,66% em relação ao ano anterior. Se o comparativo for

somente em relação aos últimos 30 dias, são 259.908

novos beneficiários.

Esta é a primeira vez que o setor supera a marca de 30

milhões de beneficiários na categoria. Para Roberto

Cury, presidente da SINOG (Associação Brasileira de

Planos Odontológicos), tão ou mais importante que o

número é a percepção do usuário; 'As pessoas

precisam entender que se trata de um investimento de

longo prazo, que vale a pena manter seus planos ativos,

de forma a cuidar continuamente de seu sorriso. Este é

o objetivo final destes 30 milhões de pessoas: sorrir,

com qualidade', avalia o executivo, cuja entidade

representa a maioria dos planos odontológicos.

Todos os 26 estados registraram crescimento no

comparativo anual, com destaque para Minas Gerais

(310.378 novos usuários, ou expansão de 11,47%), São

Paulo (857.841 e 7,84%) e Rio de Janeiro (176.842 e

5,03%) são aqueles que registraram os maiores

crescimentos em números absolutos.

Planos odontológicos x atendimento

O crescimento do número de beneficiários vai ao

encontro com o grande número de profissionais

disponíveis. De acordo com dados do Conselho

Federal de Odontologia (CFO), o Brasil possui

atualmente 381.247 cirurgiões-dentistas. Se

considerarmos uma população de 210 milhões de

brasileiros, chega-se à cifra de 1 dentista para cada

550 cidadãos. '. Há estudos que comprovam que um

número ideal gira em torno de 1 dentista para mil

pessoas', atesta Cury, que complementa: 'apesar de

registrar um dos melhores percentuais

profissional/população atendida do mundo, o brasileiro

ainda carece de cuidados com sua saúde bucal'. Ele

baseia tal análise em pesquisas como a realizada pela

consultoria internacional Edelman Insights. Segundo o

estudo 'Percepções Latino-americanas sobre Perda de

Dentes e Autoconfiança', a perda de dentes é o

segundo fator que mais prejudica a vida de pessoas

com idade entre 45 e 70 anos na região. A pesquisa

ouviu 600 pessoas na América Latina, 151 deles

brasileiros, e reforça que a perda de dentes impede os

entrevistados de ter um padrão de vida mais saudável e

ativo. Essas estimativas também indicam que 41,5% da

população chega aos 60 anos de idade com a arcada

totalmente comprometida.
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) e do Ibope mostram que, no Brasil, 39 milhões

de pessoas utilizam prótese dentária. Além dos mais, os

números indicam que 16 milhões de brasileiros vivem

sem nenhum dente.

'Precisamos reverter esse cenário. Para isso, só com

conscientização da população da importância de se

cuidar do sorriso. Esse número que estamos registrando

mostra que a população já percebeu essa relevância',

analisa o presidente da SINOG.
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Mulher descobre doença no cérebro após dor de dente. Saiba como ler os

sinais que a boca dá

Clique aqui para abrir a imagem

Uma mulher de 29 anos afirma ter descoberto um tumor

no cérebro após sentir dores de dente. Segundo Emma

Webster, meses após fazer um canal, em 2018, ela

passou a ter a visão turva e descobriu que tinha um

tumor cerebral benigno (não cancerígeno) atrás do olho

direito.

Em entrevista ao portal britânico Daily Mail, a mulher

informou que passou por uma operação que removeu

70% do tumor cerca de um ano após sentir a dor de

dente. Agora, ela faz acompanhamento anual para

verificar o crescimento do tumor. Os tumores benignos

são uma massa de células que crescem de forma

relativamente lenta no cérebro. Eles tendem a ficar no

mesmo lugar e não costumam se espalhar.

Nem tudo é cárie

Ao falar de saúde bucal, automaticamente vem à

cabeça cárie, gengivite, mau hálito. Mas a lista de

doenças ligadas à boca vai muito além disso, afeta,

inclusive, outras partes do corpo. Doenças

cardiovasculares; partos prematuros e nascimentos de

baixo peso; descontrole da diabetes, são algumas das

enfermidades que podem ser associadas à saúde

bucal já estudadas.

Diabetes

Diabéticos podem apresentar, entre outros sinais, hálito

de "acetona", inflamações das gengivas e perda óssea

ao redor dos dentes, feridas bucais e boca seca.

Falando em números, os portadores da doença têm,

aproximadamente, quatro vezes mais chances de ter

inflamações das gengivas e perdas do suporte ósseo

dos dentes.

Doenças do coração

Um estudo realizado pela Unicamp com 180 pacientes

cardíacos constatou que as pessoas com cardiopatia

tinham de duas a três vezes mais problemas

periodontais do que o grupo que não tinha doença

coronariana. Os pesquisadores analisaram fragmentos

arteriais desses pacientes e fizeram a detecção do DNA

bacteriano.

HPV

Segundo uma pesquisa feita pela Faculdade de Saúde

Pública da USP com 1.475 pacientes, 72% dos casos

de câncer de cabeça e pescoço apresentou o vírus HPV

do tipo 16 - o mais relacionado ao desenvolvimento de

câncer de cabeça e pescoço. Nas avaliações mais

antigas, feitas entre os anos 1998 e 2003, o índice

encontrado foi de 55%, um aumento de 17 pontos

porcentuais.

+Os melhores conteúdos no seu e-mail gratuitamente.

Escolha a sua Newsletter favorita do Terra. Clique aqui!
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25

http://m.knew.in/n/9_vUcCh-0qx-iht6AtIo07qjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/9_vUcCh-0qx-iht6AtIo07qjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/09/29/70431889/70431889_site.jpg


Veículo: Rádio Cidade 730 AM - Jundiaí Estado: São Paulo
Data: 28/09/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Entrevista com Fausto Rioiti, presidente da câmara técnica de

implantodontia do Conselho Regional de Odontologia-SP
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Odontologia
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